
Organizátor oceňovania: RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA

Oceňovanie sa udeľuje pod záštitou:

- predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej

- predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera

O C E N E N I E
ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO

 A ĽUDSKOSŤ 2021



SLOVÁ POVZBUDZUJÚ, PRÍKLADY PRIŤAHUJÚ

V 6. ročníku Oceňovania aktívneho občianstva a ľudskosti Vám  aj
v takejto forme ponúkame obraz o tých, ktorým je udelené
ocenenie v roku 2021.

Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva,
ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie
života v miestnej komunite.
V roku 2021 prišlo 30 nominácií, z ktorých hodnotiaca komisia
vybrala na ocenenie 25 nominácií v 5 kategóriách, v ktorých
nominovaní získajú ocenenia. Ocenený bude každý, kto splnil
podmienky zadefinované v Štatúte oceňovania. V každej kategórii  
bude udelené aj špeciálne ocenenie tomu, kto získal najviac
hlasov od členov komisie.

Za Radu mládeže Žilinského kraja ako aj za členov hodnotiacej
komisie všetkým oceneným srdečne blahoželám, prajem im pevné
zdravie, mnoho pokojných dní  a veľa síl do ďalšej činnosti.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021

 NA ÚVOD
 

Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja
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O C E N E N I E
AKTÍVNY OBČAN
TOP STAROSTA
AKTÍVNY MLÁDEŽNÍK
TOP ČIN ĽUDSKOSTI
OBEC S NAJPRIATEĽSKEJŠÍM
VZŤAHOM K MLÁDEŽI

KATEGÓRIA  
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Pán Metod človek s veľkým srdcom, ktorý v Zázrivej
založil a vybudoval Záchrannú stanicu voľne
žijúcich zvierat. Je to milovník prírody, ktorý má
prírodu aj vo vlastnom dvore. Pán Metod si svoju
lásku k prírode a zvieratám, hlavne orlom,
nenecháva len pre seba. Učí druhých, hlavne
mladých, ako si vážiť ten dar, ktorý sme všetci
dostali, zdravú zelenú prírodu so všetkými jej
obyvateľmi. Rád sa vždy podelí so svojimi
skúsenosťami s druhými a svojou aktívnou
angažovanosťou ukazuje, ako si môžeme zachovať
zdravý vzťah k vzácnostiam v prírode. Ako sa
naučiť žiť so zvieratami a rozumieť im. A toto je
veľkým magnetom pre súčasných mladých ľudí. 
A v tom im je pán Metod príkladom, učiteľom,
motivátorom. 
Je vzácnym človekom, ktorý žije v našom kraji.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021

KATEGÓRIA  AKTÍVNY OBČAN

 METOD MACEK

 

Nomináciu na ocenenie podalo vedenie obce
Zázrivá

O živote a činnosti Metoda Maceka sa dozviete
viac tu:  https://www.zachranazvierat.sk/
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OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021

KATEGÓRIA  AKTÍVNY OBČAN

 JOZEF ZEMANČÍK

 

Pán Jozef sa popri svojej práci celý život venoval dobrovoľnej činnosti pre
spoločenský život v obci Zubrohlava a práci s mládežou. Bol aktívny
športovec a tréner mládeže. Viac ako 35 rokov pôsobil ako ochotnícky
herec, odohral okolo 30 divadelných hier, pričom sa venoval aj mládeži a
niekoľko rokov viedol divadelný krúžok pri základnej škole. Aj v
súčasnosti je Jozef členom nášho hasičského spolku. Od svojej mladosti
až po súčasnosť je aktívnym občanom obce vo viacerých oblastiach
spoločenského života. Všetko vykonával ako dobrovoľník, bez nároku na
odmenu. Za svoje celoživotné aktivity, ktoré sa tu nedajú všetky
vymenovať, si určite zaslúži ocenenie, uznanie a vďačnosť.
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Nomináciu na ocenenie podalo Občianske združenie ZUBOR,

Zubrohlava

Jozef Zemančík, narodený v roku 1948, obyvateľ obce Zubrohlava, sa
popri svojej práci celý život venoval dobrovoľnej činnosti pre spoločenský
život našej obce a práci s mládežou. 
 Ako aktívny športovec hrával futbal a venoval sa mládeži ako tréner
futbalového družstva žien a dievčat. Aj jeho zásluhou mala naša obec
ženské futbalové družstvo, ako jedna z mála obcí. Až do súčasnosti p.
Zemančík podáva správy do regionálnej tlače o priebehu futbalových
stretnutí našich futbalistov. 
 V roku 1995 bol spoluzakladateľom volejbalovej súťaže nazvanej "O
pohár starostu obce", ktorého sa až do súčasnosti, 25 rokov zúčastňuje
ako organizátor, hráč, alebo ako rozhodca, teraz už ako aktívny člen
Jednoty dôchodcov v Zubrohlave. Vypracoval podmienky volejbalovej
súťaže, ktoré stále platia. Pomáha pri organizovaní rôznych podujatí obce
spolu s ostatnými aktívnymi dôchodcami, pri úprave okolia a komunitnej
miestnosti, ktorá slúži mládeži a Jednote dôchodcov.
 Od svojej mladosti, viac ako 35 rokov, pôsobil ako ochotnícky herec,
odohral okolo 30 divadelných hier,pričom sa venoval aj mládeži a
niekoľko rokov viedol divadelný krúžok pri našej základnej škole. Zo
školskou mládežou nacvičoval divadelné hry. Podieľal sa na organizovaní
ochotníckeho divadla dospelých, ktorým na skúšky ochotne poskytoval aj
priestory vlastného rodinného domu. Niekoľkokrát bol ocenený diplomom
za najlepší herecký výkon Okresným osvetovým strediskom v Dolnom
Kubíne. Vďaka obetavým ľuďom ako je pán Zemančík, prežilo
zubrohlavské ochotnícke divadlo viac ako 115 rokov až do súčasnosti.
 Aj v súčasnosti je Jozef Zemančík členom nášho hasičského spolku. V
našej základnej škole viedol krúžok mladých požiarnikov, trénoval
mladých požiarnikov a pripravoval ich do hasičských súťaží Plameň,
pôsobil ako rozhodca okresných hasičských súťaží.
 Jozef Zemančík je od svojej mladosti až po súčasnosť aktívnym
občanom našej obce vo viacerých oblastiach spoločenského života.
Všetko vykonával ako dobrovoľník, bez nároku na odmenu. Za svoje
celoživotné aktivity si určite zaslúži ocenenie.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021

KATEGÓRIA  AKTÍVNY OBČAN

 JOZEF 
ZEMANČÍK
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Pani Eva je aktívny, energický človek s citlivým, prosociálnym srdcom.
Celý svoj život zasvätila práci v Červenom kríži a výuke prvej pomoci od
detí v predškolských zariadeniach až po dospelých. S nadšením sa
venuje mladým ľuďom, pripravuje ich na ich profesiu zdravotníkov v
Dolnom Kubíne. Aby boli najlepší, pripravuje ich na rôzne súťaže, kde
nejde len o výhru, ale aj o formovanie ich mladých osobností. Množstvo
kurzov prvej pomoci aj keď v modelových situáciách, prináša ich
účastníkom vzácnu misiu- možnosť zachrániť ľudský život. A to je pre
pani Evu to najviac, čo môže druhým obetavo odovzdať, lebo vie, že
život je veľký dar. A to ju ženie byť stále aktívnou a motivovať mladých,
aby aj oni napredovali.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021

KATEGÓRIA  AKTÍVNY OBČAN

 EVA 
CHOMISTEKOVÁ

Nomináciu na ocenenie podala Stredná zdravotnícka
škola v Dolnom Kubíne.

Mgr. Eva Chomisteková je aktívny, energický človek s
citlivým, prosociálnym srdcom. Celý svoj život zasvätila
práci v Slovenskom červenom kríži a výuke prvej pomoci
od detí v predškolských zariadeniach až po dospelých.
Veď, čo je viac, ako vedieť zachrániť ľudský život?
Pripravuje aj študentov na súťaže v prvej pomoci a vo
svojej práci dosahuje výborné výsledky. Jej študenti sú
motivovaní práve jej prácou a nadšením, ktorým dokazuje
nevyhnutnosť vedieť podať prvú pomoc. Ľudský život je
dar, a ona ho učí zachrániť v každej situácii. Odborne
vyškolila aj veľa vodičov, ktorí pri autohavárii, istotne
budú vedieť, ako konať. Navyše tiež aktivizuje študentov
aj dospelých k darcovstvu krvi, čo je neoceniteľným
prínosom pre zdravie a život našich občanov. Za svoj
život bola už organizátorkou mnohých zbierok, ktoré
pomohli či už zdravotne postihnutým občanom, alebo
ľuďom v núdzi. Vo svojich aktivitách šíri aj osvetu v boji
proti HIV/ AIDS, a celkovo všetky jej aktivity sú darom pre
našu spoločnosť.
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  Pod vedením Mgr. Evy Chomistekovej sa každoročne budúci zdravotníci
zapájajú do rôznych akcií organizovaných SČK. Napríklad v septembri
2009 sa vybraní žiaci  zúčastnili na akcii pri príležitosti „Svetového dňa
prvej pomoci v meste Dolný Kubín. Bola to nezabudnuteľná akcia, ktorú
zorganizoval územný spolok SČK Dolný Kubín v kooperácii s našou
školou, s DONsP, s OR PZ v Dolnom Kubíne, s mestom Dolný Kubín a s
hasičským zborom Dolný Kubín. Cieľom tejto akcie bolo zvládnuť krízový
stav - hromadná havária autobusu a úspešné manažovanie rôznych
poranení, triedenie zranených a ich úspešné transportovanie do DONsP.
Tejto akcie sa zúčastnil aj MUDr. Viliam Dobiáš PhD., lekár, záchranár a
autor mnohých kníh o prvej pomoci. Na tejto akcii boli niektorí žiaci našej
školy ako figuranti zamaskovaní rôznymi reálnymi poraneniami. 
  Od roku 2009, kedy Mgr. Eva Chomisteková začala viesť SČK v našej
škole, zapájala našich študentov do mnohých akcií. V materských školách
realizovala výučbu prvej pomoci v rámci projektu „Evička a deti.“ Naši žiaci
hravou formou učili deti v popoludňajších hodinách prvú pomoc. Pre deti si
pripravovali zaujímavé témy, obrázky rôznych poranení a ochorení a spolu
s deťmi demonštrovali prvú pomoc pri týchto poraneniach a ochoreniach.
Deti sa na tieto stretnutia vždy veľmi tešili, pripravovali si pre našich
študentov rôzne pesničky a básničky. 
   Ďalej organizovala množstvo prednášok o prvej pomoci v základných a
stredných školách. Ich význam je neoceniteľný, keď si predstavíte, že tieto
deti, žiaci, budú vedieť zachrániť ľudský život, keď sa dostanú do takejto
situácie.
 Organizovala v spolupráci s mestom Dolný Kubín aj akcie ako „Zdravé
srdce“, na ktorej okoloidúcim merali krvný tlak, pulz a vypisovali dotazníky,
týkajúce sa srdcovocievnych ochorení. V spolupráci s OR PZ v Dolnom
Kubíne organizovala kontrolu vybavenosti lekárničiek u vodičov. Tých
vodičov, ktorí mali lekárničku v poriadku, odmenili jablkom a pre tých
vodičov, ktorým lekárnička chýbala, 
alebo mali v nej „neporiadok“ potrestali 
citrónom a blokovou pokutou. 

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021

KATEGÓRIA  AKTÍVNY OBČAN

EVA 
CHOMISTEKOVÁ
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  Každoročne v novembri organizuje „Študentskú kvapku krvi“ a vo februári
„Valentínsku kvapku krvi“ na ktorej sa zúčastňujú žiaci tretích a štvrtých
ročníkov. Pribúdajú aj noví, bezplatní darcovia krvi z radu našich žiakov.
Taktiež so študentmi pripravila program pri príležitosti odovzdávania
Janského plakety darcom krvi. Na súťaži prvej pomoci, ktorú organizuje
SČK v Dolnom Kubíne pre družstvá žiakov základných a stredných škôl,
pôsobí ako rozhodca na stanovišti, kde posudzuje správnosť poskytovania
prvej pomoci. Organizuje aj prednášky študentom prvých ročníkov o histórii
SČK a o dobrovoľníctve v SČK. A pre študentov tretích a štvrtých ročníkov
prednáša o darcovstve krvi. Na ZŠ v Dlhej nad Oravou dlhé roky viedla
krúžok prvej pomoci.
  Celoročne pripravuje študentov na súťaže prvej pomoci. Sú to súťaže
nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. V roku 2010 boli v Brne na
medzinárodnej súťaži, a od tohto roku sa každoročne zúčastňovali
medzinárodnej súťaže v Děčíne. Každoročne územný spolok SČK
pripravuje súťaže družstiev mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci
mladých v Dolnom Kubíne, kde žiaci súťažia v poskytovaní prvej pomoci
na figurantoch, ktorí sú zamaskovaní rôznymi reálnymi poraneniami.
  Boli to súťaže, ktoré im dali veľa skúseností, zážitkov, ale aj veľa nových
poznatkov o poskytovaní prvej pomoci. Svoje skúsenosti a schopnosti si
mohli konfrontovať so zdravotníkmi nielen z Čiech a zo Slovenka, ale aj z
Nemecka a Rakúska. Súťažili družstvá stredných zdravotníckych škôl a
vysokých škôl, odbor zdravotnícky záchranár, ktorí poskytovali prvú pomoc
pri hromadných nešťastiach. 
  Každoročne na Slovensku asociácia stredných zdravotníckych škôl
pripravuje súťaže prvej pomoci pre žiakov. Súťaž je určená pre žiakov
druhých a tretích ročníkov v odbore zdravotnícky asistent.Najskôr
prebiehajú regionálne kolá a potom na konci školského roka sa organizuje
celoslovenské kolo súťaže v prvej pomoci.
 Študenti Mgr. E. Chomistekovej sú veľmi šikovní, zo súťaží si každoročne
priniesli skvelé výsledky, za ktoré boli ocenení pohármi, diplomami a
vecnými cenami. Ale najväčším ocenením pre nich sú nezabudnuteľné
zážitky, bohaté skúsenosti a množstvo teoretických vedomostí a
praktických zručností. Aj keď sú to len modelové situácie, vždy ich hreje pri
srdci dobý pocit, že by svojou prvou pomocou zachránili nejeden ľudský
život, ktorý je dôležitejší než vecné ocenenia... Aj tomu ich učí Mgr. Eva
Chomisteková, ktorej práca a aktivity sú neoceniteľným prínosom pri
záchrane ľudského života a zdravia. 
  

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021

KATEGÓRIA  AKTÍVNY OBČAN

EVA 
CHOMISTEKOVÁ
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„Myslieť aj na druhých, chcieť a urobiť."
Týmito slovami sa riadi a vedie svoj súkromný
i profesný život pán Miroslav z Liptovského
Hrádku. Popri svojej práci a úspešných
podnikateľských aktivitách sa dlhodobo
angažuje a aktívne zapája do práce pre
komunitu a verejnosť. V Komunitnej nadácii
Liptov aktívne pôsobí ako dobrovoľník, aj člen
správnej rady. Záleží mu na živote mladých
ľudí, pre ich rozvoj zabezpečuje pre nich
výmenné študijné pobyty. Pracuje v Miestnej
akčnej skupine Horný Liptov. Jeho ľudské
hodnoty, zmýšľanie a zodpovedný prístup k
miestu kde žije a podniká ho počas jeho života
vedú k filantropickým aktivitám, k motivácii
ľudí, aby sa zapájali do vytvárania krajšieho a
aktívneho života tam, kde žijú. Pán Miroslav je
príkladom pracovitého, obetavého a
srdečného človeka, ktorý svoje schopnosti a
možnosti múdro a s rozvahou ponúka druhým.
Aj pre mnoho aktivít a angažovanosti sa p.
Miroslav radí medzi aktívnych občanov tohto
kraja.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021

KATEGÓRIA  AKTÍVNY OBČAN

MIROSLAV 
TREPÁČ

Nomináciu na ocenenie podala Komunitná nadácia Liptov

"„Myslieť aj na druhých, chcieť a urobiť.""Týmito slovami sa riadi a vedie
svoj súkromný i profesný život Ing. Miroslav Trepáč z Liptovského Hrádku. 
Popri svojej práci a úspešných podnikateľských aktivitách sa dlhodobo
angažuje a aktívne zapája do práce pre komunitu a verejnosť. Je autorom
mnohých projektov, ktoré zrealizoval v spolupráci s Komunitnou nadáciou
Liptov a Rotary klubom Liptovský Mikuláš. 
V Komunitnej nadácii Liptov (www.knl.sk) aktívne pôsobí ako dobrovoľník,
je členom správnej rady a stál pri zrode dvoch nadačných fondov. 
V Rotary klube Liptovský Mikuláš pôsobí ako dobrovoľník zodpovedný za
službu mládeži, ktoré zabezpečuje napr. výmenné študijné programy
študentov po celom svete. 
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 Z pozície člena rady sa dlhoročne aktívne zúčastňuje aj na práci
občianskeho združenia Miestna akčná skupina Horný Liptov
(www.hornyliptov.sk), ktorá systematicky pracuje na rozvoji regiónu Horný
Liptov.

Pán Trepáč je spolumajiteľom a konateľom veľmi úspešnej malej
slovenskej IT spoločnosti WEGA LH zaoberajúcej sa vývojom, inštaláciou
a servisom identifikačných systémov. Spoločnosť sídliacu v Liptovskom
Hrádku poznajú, jej produkty a hlavne prozákaznícky orientovaný prístup
oceňujú zákazníci po celej SR aj v zahraničí. V našom krásnom regióne
poskytuje uplatnenie IT odborníkom, ktorí by inak museli za lukratívnou
pracou cestovať do väčších miest. Spoločnosť je príkladom toho, že v IT
oblasti môže byť úspešná aj regionálna spoločnosť. 

V Liptovskom Hrádku založil a riadi malú jazykovú školu WANAKA. Jej
cieľom je poskytovať kvalitné a dostupné služby pre obyvateľov mesta a
jeho spádovej oblasti, ktorí by inak museli využiť ponuku vo vzdialenejších
mestách. To často nie je možne hlavne pri žiakoch základných škôl.
Jeho ľudské hodnoty, zmýšľanie a zodpovedný prístup k miestu kde žije a
podniká ho v roku 2004 doviedli aj do Komunitnej nadácie Liptov. Bola to
práve spoločnosť WEGA LH, ktorá si v rámci firemnej filantropie založila
prvý firemný nadačný fond na podporu verejnoprospešných aktivít v
komunite a išla príkladom ostatným podnikateľom. 
Realizuje nielen svoje obchodné ciele, ale má stanovené aj vyššie sociálne
ciele a hľadá spôsob, ako časť svojich prostriedkov a hlavne svojich síl,
vedomostí a času venovať komunite. Nepýta sa len komu venujeme dar,
ale zaujíma ho čo tým dosiahneme a ako to zmení život ľuďom k lepšiemu.
Zároveň sa osobne spolu so svojou rodinou a priateľmi aktívne zapája do
realizácie projektov ako dobrovoľník. 
Pán Trepáč je autorom a podporovateľom viacerých projektov a aktivít v
regióne.
   • V roku 2004 spoluzaložil fond Komunitnej nadácie Liptov - WEGA LH,
cez ktorý nadácia podporuje kultúrne a spoločenské aktivity v spádovej
oblasti horného Liptova. Nejedna knižka v knižnici v Liptovskom Hrádku
bola zakúpená práve vďaka prostriedkom z tohto fondu.
   • V roku 2011 založil fond Komunitnej nadácie Liptov - Deti deťom, cez
ktorý nadácia podporuje deti hlavne zo sociálne slabšieho prostredia. V
rámci fondu navrhol a aktívne sa podieľal na realizácii série benefičných
koncertov Deti deťom, výťažok ktorých putoval na rozvoj a podporu aktivít
základných umeleckých škôl v meste Liptovský Hrádok.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021

KATEGÓRIA  AKTÍVNY OBČAN

MIROSLAV TREPÁČ
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    • V roku 2011 založil a odvtedy nepretržite organizuje fotografickú súťaž
Liptovský Hrádok vo fotografii. Cieľom súťaže je prostredníctvom fotografie
dokumentovať život a dianie v meste Liptovský Hrádok a jeho okolí a
vytvárať tak digitálny archív dostupný širokej verejnosti a nasledujúcim
generáciám. V súťaži samostatne oceňuje mladých fotografov do 18 rokov.
Dáva im tak priestor na prvé súťažné skúsenosti vo svete fotografie a
prezentáciu svojich diel aj mimo sociálnych sietí napr. formou výstav. So
svojim tímom pripravil foto portál FOtoTIME.sk, ktorý dáva priestor na
organizovanie fotosúťaží aj iným organizátorom. Príkladom je napr. 5
ročníkov fotosúťaže Ružomberčania fotografujú.
   • V roku 2012 inicioval pod hlavičkou KNL založenie tradície udeľovania
ocenení Cena Karola Feňveša – študentom umeleckých škôl v meste
Liptovský Hrádok.
   • V roku 2012 spolu so svojou rodinou a KNL finančne a aj organizačne
podporil vydanie a uvedenie do života básnickej zbierky básnika Ivana
Šobáňa pri príležitosti jeho životného jubilea.
   • V roku 2014 inicioval pod hlavičkou KNL založenie tradície udeľovania
ocenení Cena Ivana Šenšela – osobnostiam za spoločenský prínos v
meste Liptovský Hrádok.
   • Angažoval sa v miestnom občianskom združení Artštúdio Liptovský
Hrádok – kde okrem finančnej pomoci aj aktívne pôsobil ako člen sekcie
fotografov.
   • Každoročne zabezpečuje prax študentov SOŠE LH v ich spoločnosti.
Študenti sa zdokonaľujú v programovaní ale tiež ekonomických a právnych
vedomostiach. Ako absolvent SOŠE LH podporuje viaceré vzdelávacie
aktivity na úrovni školy. V roku 2019 stál pri zrode Komunitnej galérie na
pôde SOŠE LH. Počas výročných stretnutí so spolužiakmi organizuje
tomboly, výťažok ktorých poukazuje do o.z. Emitor pri SOŠE LH.
   • V roku 2015 bol jedným z hlavných koordinátorov občanov v úspešnom
boji proti výstavbe veľkokapacitnej plazmovej splynovne odpadu pri
Liptovskom Hrádku.
   • V roku 2015 bol autorom myšlienky oceňovania talentovaných
študentov v IT oblasti. Tak sa začala písať história udeľovania Ceny
Ladislava Habiňáka za mimoriadne úspechy práve v oblasti informatiky a
programovania študentom stredných škôl v regióne Liptov.
   • Poukazuje na významné míľniky v regióne, ktoré stoja za povšimnutie a
reprezentujú mesto. 
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    ◦ V roku 2015 prišiel do nadácie s myšlienkou pripomenúť si 40. výročie
od založenia Školského výpočtového strediska Liptovský Hrádok (ŠVS).
Nie veľa ľudí vie, že sa práve v Liptovskom Hrádku začali písať dejiny
výpočtovej techniky na stredných školách, že práve v Liptovskom Hrádku
bol inštalovaný prvý sálový číslicový počítač na strednej škole v bývalom
Československu, a že práve tu pôsobil odborník, externý pracovník
Štátneho pedagogického ústavu Bratislava a nositeľ najvyššieho
pedagogického vyznamenania Medaily J.A. Komenského Ing. Ladislav
Habiňák, ktorý toto ocenenie dostal od vtedajšieho prezidenta ČSSR za
dlhoročnú pedagogickú, výskumnú a vedeckú prácu. Zorganizovali sme
slávnostnú akadémiu a recepciu a ocenili bývalých a aj aktuálnych
zamestnancov ŠVS.
       ◦ V roku 2017 prišiel do nadácie V. Škuta s myšlienkou pripomenúť si
výročie návštevy amerického astronauta James Benson Irwina formou
osadenia spomienkovej tabule. Pán Trepáč sa aktívne tejto myšlienky
chopil a pretavil ju do realizácie. Členovi posádky Apollo 15, ktorý v roku
1990 za nevídaného záujmu verejnosti navštívil mesto Liptovský Hrádok,
tak bola na symbolickej Lubyho lúke osadená pamätná tabuľa. Túto
myšlienku dokonca rozvinul a tak sa v spolupráci s KNL zrealizovali aj
prednášky pre študentov škôl a spomienková akadémia Veda Viera
Vesmír.
   • Dlhé roky finančne podporuje mladé športové talenty. Príkladom je
Dominik Imrich a jeho kariéra karatistu.
   • Rád cestuje po svete. Svoje zážitky a vedomosti si nenecháva len pre
seba. Spolu s priateľmi zorganizoval výstavy fotografií spojené s
rozprávaním o cestách do Barmy, Austrálie a Nového Zélandu, Kostariky.
   • V roku 2021 navrhol a pomohol zrealizovať dobrovoľnícku aktivitu
partnerov KNL, Rotary klubu Liptovský Mikuláš a Mesta Liptovský Mikuláš
- Skrášli svoje mesto, vyčisti lesopark Háj-Nicovô. 
       Je úžasné sledovať ako dokáže pritiahnuť nielen svojich
zamestnancov ale aj rodinných príslušníkov a priateľov, aby sa podieľali na
dobrovoľníckych a darcovských aktivitách v nadácii napr. v rámci týždňa
dobrovoľníctva v meste. Za roky partnerstva si s KNL vybudoval taký vzťah
a predovšetkým dôveru k darcovstvu a dobrovoľníctvu, že v roku 2018 pri
príležitosti 25. výročia spoločnosti WEGA LH bola téma firemné darcovstvo
a spoločenská zodpovednosť jedným z blokov slávnostného večera. 
Pán Trepáč sa každý rok zapája do viacerých dobrovoľníckych aktivít. 
Na základe uvedeného si myslíme, že je dobrým príkladom pre mladú
generáciu. Veľa ľudí sa nevie rozdávať verejnosti tak, ako to nezištne robí
p. Trepáč. Preto je vhodným adeptom na toto významné regionálne
ocenenie. V roku 2021 tiež oslávil životné jubileum a preto navrhujeme aby
bol ocenený Cenou za aktívne občianstvo v kategórii aktívny občan."
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13



Dobre, že na zemi ešte existujú
hodnoty ako obetavosť, ochota
pomáhať, snaha duchovne a
materiálne zveľaďovať obec a
región. Toto všetko charakterizuje
Zlaticu. V obci Zubrohlava už
mnoho rokov aktívne pôsobí na poli
kultúry, práce s mládežou a
divadelným súborom Omladina 
a reprezentuje dedinu na
speváckych súťažiach. Ako
zdravotníčka v obci a nielen tam
pomáha pri táboroch, lyžiarskych
výletoch pre mladých aj seniorov.
Je dlhoročnou poslankyňou, ktorá
zveľaďuje obec, všíma si potreby
obyvateľov a akčne sa angažuje v
ich napĺňaní osobným prínosom. 
To je Zlatka, ako ju miestni volajú.
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ZLATICA GEREKOVÁ
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Nomináciu na ocenenie podala Jednota dôchodcov Zubrohlava

PhDr. Zlaticu Gerekovú navrhujeme na ocenenie Aktívne
občianstvo a ľudskosť v r. 2021 za činnosť na poli kultúry, prácu
s mládežou a divadelným súborom Omladina a reprezentáciu
dediny na speváckych súťažiach.

V roku 1994 založila eRko – klub. Ako zdravotnícka záchranárka
je užitočná pre nás všetkých, lyžiarske pobyty, výlety i akcie v
obci sa nemôžu konať bez nej. Už druhé volebné obdobie je
poslankyňou obecného zastupiteľstva v Zubrohlave. V
súčasnosti je predsedom v komisii pre rozvoj regionálnej kultúry,
vzdelávania a športu ako aj v Sociálnej a zdravotnej komisii, kde
rovnako pracuje ako predseda.

Dobre, že na zemi ešte existujú hodnoty ako obetavosť, ochota
pomáhať, snaha duchovne a materiálne zveľaďovať obec 
a región toto všetko charakterizuje našu nominantku.
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Nomináciu na ocenenie podalo zoskupenie obyvateľov Hornej Oravy.

Keď sa poviem Peťo Švába, tí ktorí ho poznáme vieme o kom je reč.
Mladý úspešný muž, ktorý má veľké srdce. Zapája sa do rôznych
spoločenských a charitatívnych akcií. Nikdy nepovie nedá sa, ale hľadá
možnosti ako pomôcť. Jedna z mnohých štedrosti je aj to, že dodal
plávajúcu podlahu, interiérové dvere starej pani, ktorej vyhorel stred
domu. Tá radosť v podobe sĺz u tej starej pani sa nedá opísať.
Konkrétne príklady by sme mohli písať ešte dlho. Popri svojej náročnej
práci si nájde čas i pre šport. Je veľký športovec - futbalista a tak svoje
skúsenosti už odovzdáva i mladším kamarátom. Peťo svojimi aktivitami
je vzorom pre mnohých.
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PETER ŠVÁBA
Peter je mladý a úspešný mladý muž s
veľkým srdcom. To o ňom hovoria tí, čo
ho poznajú. Keď je možnosť urobiť
dobro pre ľudí vždy tam je. Charitatívne
aktivity sú jeho srdcovkou. Nepozná
slovo nedá sa. Vždy hľadá možnosti ako
druhým pomôcť. Jeden z príkladov je
pomoc pani, ktorej vyhorel dom. Hoci
má náročnú prácu, vie sa so ziskom z
nej podeliť aj s núdznymi. Ako futbalista
svoje skúsenosti už odovzdáva mladším
kamarátom. Peťo, ako ho volajú, je v
aktívnosti a nezištnosti príkladom pre
mnohých.
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Jej postoj k životu, láska k človeku sa
prejavujú nielen v povolaní lekárky, ale
aj prostredníctvom dobrovoľných akcií.
Je dlhoročnou členkou Slovenského
Červeného kríža v L. Mikuláši.
Organizuje prednášky prvej pomoci,
školí mládež aj opatrovateľky a
nezabúda ani na seniorov. Pomáha pri
zbierkach potravinovej pomoci,
pomáha na táboroch, pri podpore
rodiny a komunity v meste. Zároveň je
dlhoročná poslankyňa mestského
zastupiteľstva v L. Mikuláši a tu jej
srdce je nasmerované na sociálnu
pomoc pre odkázaných obyvateľov.
Žije pre druhých a stále sa im snaží
pomáhať, je príkladom nielen pre
mladú generáciu. Taká je naša pani
doktorka Martuška.
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 MARTA VOŠTINÁKOVÁ
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Nomináciu na ocenenie podalo vedenie Mestského  úradu Liptovský
Mikuláš.

MUDr. Marta Voštináková je dlhoročnou členkou Slovenského
Červeného kríža, pre územný spolok Liptov získava financie a
materiálne vybavenie. Svojou ľudskosťou, charakterom a prístupom
je stmeľujúcim prvkom v červenom kríži. Jej postoj k životu, láska k
človeku sa prejavujú nielen v povolaní lekárky, ale aj
prostredníctvom dobrovoľných akcií. Organizuje prednášky prvej
pomoci, kde aj sama prednáša. Školí mládež aj opatrovateľky.
Zdravotnú výchovu prednáša v miestnych spolkoch aj v kluboch
seniorov. Pomáha pri realizácii zbierok potravinovej pomoci a
navrhuje rodiny a jednotlivcovi núdzi, odovzdáva im potravinové
balíčky. Svoju dobrovoľnícku činnosť prenáša aj do pomoci pri
organizovaní akcií SČK, napr. Deň rodiny, či detských letných
táborov.
Ako dlhoročná poslankyňa mestského zastupiteľstva v Liptovskom
Mikuláši je aj členkou a zároveň predsedníčkou Komisie sociálnej a
bytovej, kde sa zo svojej pozície tiež snaží pomáhať obyvateľom
mesta riešiť ich životné situácie. Zároveň úzko spolupracuje s
odborom sociálnym, či už z pozície lekárky, členky SČK,
poslankyne, pri riešení poskytnutia pomoci v oblasti sociálnych
služieb – pri umiestňovaní do zariadení pre seniorov, nastavení
opatrovateľskej služby a pod.
V januári 2020 bola ocenená primátorom mesta Liptovský Mikuláš za
prínos v oblasti zdravotníctva, dobrovoľníctva a verejného života v
meste. 
Napriek svojmu veku, (tento rok oslávila životné jubileum 70 rokov,
vyzerá výborne, je stále pracovne aj verejne aktívna a plná síl. Žije
pre druhých a stále sa im snaží pomáhať, je príkladom nielen pre
mladú generáciu. Taká je naša pani doktorka Martuška Voštináková. 
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 MARTA 
VOŠTINÁKOVÁ
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Jojo, ako ho volajú, študuje medicínu v Brne a je mimoriadne aktívny
v pomoci druhým - počas štúdia dobrovolničí v brnenskej Nemocnici
Milosrdných bratří, cez víkendy počas vrcholu 2. vlny pandémie
vypomáhal na covid- odelení v Ružomberku. Popritom vypomáha v
Brne pri práci s bezdomovcami. Posledné týždne bol na misiách v
Tanzánii . Počas leta robí animátora na táboroch, kde sú deti zo
sociálne odkázaného prostredia. Kde sa dá, poradí, pomôže, zapojí
sa, nepovie nie, stojí pri ľuďoch v ťažkých chvíľach. 
To je Jojo, nevšedne akčný človek.
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 JOZEF VALENTÍN
DIŠKANEC
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Nomináciu na ocenenie podalo vedenie
Cirkevného gymnázia A. Radlinského,
Dolný Kubín.

Jojo je bývalým študentom našej školy.
Študuje medicínu v Brne a je mimoriadne
aktívny v pomoci druhým - počas celého
doterajšieho štúdia medicíny (2 roky)
dobrovolničí v brnenskej nemocnici
Nemocnice Milosrdných bratří, cez
víkendy počas vrcholu 2. vlny pandémie
vypomáhal na covid-oddelení/JIS (OIAM) v
Ružomberku - počas týždňa štúdium +
dobrovoľníčenie v Brne, počas víkendov
práca v RK. Popritom vypomáha v Brne pri
práci s bezdomovcami a momentálne je na
misiách v Tanzánii v organizácii Chalenge
AIDS and Malaria in Africa (Chama) (na 5
týždňov). Okrem toho sa v lete zúčastňuje
ako animátor 
táborov pre deti zo sociálne slabšieho
prostredia a robí aj ďalšie veci, s ktorými
sa nikde nechváli a človek sa o jeho
aktivitách dozvie častokrát len z rečí
druhých ľudí. 
Počas štúdia u nás na škole (ukončil jún
2019) organizoval aktivity pre školu, robil
zbierky pre rôzne organizácie (napr. Mary
´s Meals), dobrovoľníčil ako animátor pre
CVČ Laura v Dolnom Kubíne (tábory,
KubCup, Puťáky... )
Kde sa dá, poradí, pomôže, zapojí sa,
nepovie nie, stojí pri ľuďoch v ťažkých
chvíľach.
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 JOZEF VALENTÍN
DIŠKANEC
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Michaela je neuveriteľná akčná
žena. Je milujúcou učiteľkou na
Strednej zdravotníckej škole v
Žiline. Motivuje žiakov nielen
rozvíjať vedomosti a zdravotnícke
zručnosti, ale s humorom a vášňou
nadchýňa mladých, tak oni o nej
hovoria. Je koordinátorkou žiackej
školskej rady, ktorú vedie k činom.
Aby mohla ešte viac rozvíjať svoje
schopnosti, aby žila na aktuálnej
vlne mladých ľudí, pre ktorých je
vzácnym človekom. A to nielen pre
tých na škole aj tých, o ktorých sa
stará doma. Členovia žiackej
školskej rady o nej hovoria: svojimi
postojmi, názormi a nápadmi sa
snaží koordinovať, obohacovať,
podporovať, zviditeľňovať a
posúvať vpred našu ,,malú rodinku
žiackej rady". A sme jej veľmi
vďační, že nás má rada takých, akí
sme. 
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MICHAELA
KANTOROVÁ
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Nomináciu na ocenenie podali členovia žiackej školskej rady pri
Strednej zdravotníckej škole v Žiline

Rozhodli sme sa nominovať našu profesorku, ktorá pôsobí na našej
škole už niekoľko rokov. Svojím prístupom a zodpovednosťou podáva
v čo najlepšom rozsahu vedomosti svojim žiakom, ktoré obohatí
zaujímavými faktami, zmyslom pre humor, stručne a jednoducho
spracovanými poznámkami, vášňou k svojmu predmetu a snaží sa,
aby žiaci odchádzali z jej hodín, s plnými a plnohodnotnými
vedomosťami, čím sa snaží uľahčiť štúdium žiakov v domácom
prostredí. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu pôsobí ako
koordinátor v Žiackej školskej rade pri Strednej zdravotníckej škole v
Žiline. Svojou časovou nezávislosťou, chuťou viesť a podporovať
žiakov, taktiež aj členov žiackej školskej rady, je k dispozícii 24/7- vždy
pomôže, správne poradí ako čo urobiť, ukáže správnu cestu k pravde,
poznaniu a správnym činom. Zvláda bravúrne aj svoje povolanie
matky, kde sa snaží všetko v prospech a správnu výchovu jej detí.
Naša pani profesorka je výnimočná, správna, férová, zábavná s plným
žánrom optimizmu a láskou k svojim žiakom. Svojimi postojmi, názormi
a nápadmi sa snaží koordinovať, obohacovať, podporovať,
zviditeľňovať a posúvať vpred našu ,,malú rodinku" v žiackej školskej
rade. Mimoškolské priority a záujmy žiakov, ich ambície a chuť sa
posúvať vpred podporuje ako sa len dá, snaží sa im pomôcť presadiť
sa a ukázať, čo sa v nich skrýva. Do popredia sa snaží šíriť myšlienku
solidarity medzi profesormi a žiakmi na škole. Rôznymi prospešnými
dňami, prednáškami a aktivitami, podporuje všetky projekty venované v
rámci environmentálnej problematiky a životného prostredia. Svoj voľný
čas venuje aj svojmu vzdelaniu, obohacovaním sa novými faktami a
poznatkami či rôznymi činnosťami. Zaujímavými školeniami si zvyšuje
svoje klasifikácie, ktoré uplatňuje naďalej vo svojej profesii.
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MICHAELA KANTOROVÁ
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Pani Elena pôsobí v cirkevnom zbore vo Svätom Kríži už dlhé
roky ako zborová dozorkyňa. Má na starosti veci hmotného
zabezpečenia chodu cirkevného zboru. Kostol v tejto obci je
kultúrna pamiatka, ktorú často navštevujú turisti z blízkeho, či
vzdialenejšieho kraja. Pani Elena ich rada sprevádza a vysvetľuje
celú históriu. Tieto jej aktivity nie sú zďaleka posledné. V obci sa
stará o Klub dôchodcov a má na starosti aj Dom smútku. Práca s
ľuďmi ju baví a vie si nájsť cestu ku každému, či mladému alebo
starému. V prípade potreby, vie poskytnúť aj zdravotnú
starostlivosť, keďže kedysi pracovala ako zdravotná sestra. Na jej
príchod na faru sa tešia deti z obce, nielen pre to, že ich zásobí
cukríkmi, ale aj preto, že sa vie s nimi aj pohrať. Pre jej ľudský
prístup a angažovanosť v spoločenskom aj cirkevnom živote si
zaslúži uznanie a vďačnosť. 
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ELENA DROPPOVÁ
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Nomináciu na ocenenie podalo vedenie obce Svätý Kríž a 
 Cirkevný Zbor Evanjelickej Cirkvi Augsburského Vyznania

Pani Elena Droppová pôsobí v našom cirkevnom zbore vo
Svätom Kríži už dlhé roky ako zborová dozorkyňa. Má na starosti
veci hmotného zabezpečenia chodu cirkevného zboru, ale plní aj
funkciu kostolníčky. Náš kostol je národná kultúrna pamiatka,
ktorú často navštevujú turisti z blízkeho, či vzdialenejšieho kraja,
angažuje sa aj v sprievodcovskej službe. Tieto jej aktivity nie sú
zďaleka posledné. V obci sa stará o Klub dôchodcov a má na
starosti aj Dom smútku. Práca s ľuďmi ju baví a vie si nájsť cestu
ku každému, či mladému alebo starému. V prípade potreby, vie
poskytnúť aj zdravotnú starostlivosť, keďže kedysi pracovala ako
zdravotná sestra. Na jej príchod na faru sa tešia aj naše deti,
nielen pre to, že ich zásobí cukríkmi, ale preto, že sa vie s nimi aj
pohrať. Plní im tak funkciu tretej starej mamy. Pre jej ľudský
prístup a angažovanosť v spoločenskom a cirkevnom živote si ju
dovoľujem navrhnúť na ocenenie Aktívne občianstvo a ľudskosť
2021.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
KATEGÓRIA  AKTÍVNY OBČAN

ELENA DROPPOVÁ
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Evka je aktívna už veľa rokov v Kňažej. Začala už ako mládežníčka
vo farnosti a po mnohých rokoch aktívnej služby odovzdala
pomyselné žezlo do rúk mladej generácii, ktorú pomohla vychovať
pre službu v organizácii eRku. Posledných 5 rokov sa obetavo
napriek rodinným povinnostiam venuje v Kňažej práci s mládežou.
Mladých povzbudzuje a motivuje do služby, objavuje nové talenty
medzi mládežou. Pomáha mladým objavovať tajomstvá spolupráce
ale aj miestneho aktivizmu. V participatívnom projekte vybudovali
napríklad knihobúdku, ktorá slúži mladým ale aj deťom v celej obci.
Vďaka Evke žijú deti a mladí ľudia aktívny život v Kňažej.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
KATEGÓRIA  AKTÍVNY OBČAN

EVA ONDREKOVÁ
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Nomináciu na ocenenie podala mládežnícka organizácie eRko -
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava-Liptov

Evka je aktívna občianka už veľa rokov v Kňažej. Začala už ako
mládežníčka vo farnosti a po mnohých rokoch aktívnej služby
odovzdala pomyselné žezlo do rúk mladej generácii, ktorú
pomohla vychovať pre službu v eRku. Po čase na materskej
dovolenke sa však vrátila do aktívnej služby pre mladých vo
farnosti, keďže to bola naliehavá potreba. Posledných 5 rokov sa
obetavo napriek rodinným povinnostiam venuje v Kňažej práci s
mládežou, ktorá pracuje vo voľnom čase s deťmi v eRku ale aj vo
farnosti. Mladých povzbudzuje a motivuje do služby, objavuje
nové talenty medzi mládežou vo farnosti, organizuje letné detské
tábory ale aj duchovné obnovy, či karnevaly a mnoho ďalších
podujatí. Pomáha mladým objavovať tajomstvá spolupráce ale aj
miestneho aktivizmu. V participatívnom projekte vybudovali
napríklad knihobúdku, ktorá slúži mladým ale aj deťom v celej
obci. Po mnohých rokoch spoločne vynovili priestor na
stretávanie sa detí a mladých vo farnosti. Vďaka Evke žijú deti a
mladí ľudia aktívny život v Kňažej.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
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EVA ONDREKOVÁ
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Pán Erik je starostom v obci Ľubeľa na Liptove. Jeho krédom je:
„Šancu treba dať každému, komu ide o zviditeľnenie a zveľadenie
obce“ V tomto duchu sa venuje aktívne obyvateľom, ich
potrebám. Ako o ňom v obci hovoria: nie to len starosta ale aj
človek s veľkým srdcom. V každom človeku hľadá dobro a
ponúka, aby ho rozvíjal. Jedným z príkladov je aj podpora a
vytvorenie Koncepcie práce s mládežou v obci a zriadenie
obecnej rady mládeže v obci. A nielen zriadenie, ale aj jej
systematická podpora, vypočutie, zapojenie mladých do života
obce tak, aby sa cítili byť užitoční a potrební. On vie, že
budúcnosť obce je v rukách mladých, tak ich aj takto pripravuje
na zodpovedné postoje k životu a k ich akčnosti. To je pán Top
starosta Erik.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
KATEGÓRIA  TOP STAROSTA

ERIK GEMZICKÝ

Nomináciu na ocenenie podali mladí ľudia z obecnej rady mládeže v
Ľubeli.

Na podnet nášho starostu Erika Gemzického vznikla Rada mládeže 
v našej obci Ľubeľa - položil tzv. základný kameň. Nájde si čas na
komunikáciu s mladými, pomoc pri riešení problémov, ktoré trápia
mladých v obci. Má záujem o aktivity, ktoré mladí pripravujú, neváha
priložiť pomocnú ruku. Vždy je ochotný zabezpečiť z obce pomoc ako
materiálnu, tak aj finančnú. Je predĺženou rukou medzi mladými a
zastupiteľstvom obce. Páči sa nám jeho záujem spájať organizácie v
obci a občanov všetkých vekových kategórií. Jeho krédo je: Šancu
treba dať každému, ktorému ide o zviditeľnenie a zveľadenie obce.
Zároveň by sme mu týmto ocenením aj radi povedali: "Vďaka Erik!"
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Andrej je výnimočný mladý človek s veľkým srdcom, ktoré môže
byť vzorom pre iných rovesníkov. Pravidelne sa angažuje na
živote obyvateľov v obci Mútne. Počas pandemických dní bol
aktívnym dobrovoľníkom. Pomáhal pri testovaní, pri prenose sv.
omší, pomáhal miestnym seniorom. Je človekom, ktorý robí
program na detských táboroch, slúži všade kde je potreba. Na
Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne svojimi aktivitami
spája študentov aj pedagógov do jednej žičlivej rodiny.
Výnimočnosť Andrea je aj v jeho veľkej skromnosti a
prosociálnosti.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
KATEGÓRIA  AKTÍVNY MLÁDEŽNÍK

ANDREJ VOJTAS
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ANDREJ VOJTAS
 Nomináciu na ocenenie podalo vedenie Strednej zdravotníckej školy v

Dolnom Kubíne

Andrej Vojtas je výnimočný študent s veľkým srdcom a je vzorom pre
ostatných ľudí. Vo svojom voľnom čase hneď od začiatku pandémie
nezištne chodil pomáhať ako dobrovoľník pri testovaní obyvateľov
obce Mútne (32 dní, 256 hodín). Inicioval a zabezpečoval živé
prenosy omší z kostola Sv. Márie Magdalény v Mútnom počas druhej
vlny pandémie. Je dobrovoľníkom v Mútnom, kde dobrovoľne
poskytuje seniorom pomoc, či už pri domácich prácach, alebo pri
spríjemňovaní dňa, taktiež napríklad dobrovoľne kosil porast (trávu)
na cintorínoch v Mútnom a iné. Pravidelne zabezpečuje živé prenosy
z obecných zastupiteľstiev.
Nezištne robil kultúrno-zábavný program pre sociálne znevýhodnené
deti počas letných prázdnin v detských táboroch. Zabezpečoval
zdravotnícky dozor na detských táboroch. Robil diskotéky,
premietanie filmov v Mútnom a v okolitých obciach. Je zapojený do
DofE – tento rok bojuje o striebornú medailu. 
Na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne už tretí rok
technicky zabezpečuje a video-projekčne dokumentuje všetky školské
akcie. Počas pandémie spojil študentov, učiteľov, rodičov a priateľov
školy vo svojom pravidelnom živom online vysielaní. Vedie študentský
rozhlas Rádio Avokádo a študentskú televíziu Medi TV, technicky
zabezpečuje a tvorí program televízie budúcich zdravotníkov, bez
neho by školská televízia nemohla existovať... Je tvorcom všetkých
videí školy, ktoré slúžia na propagáciu zdravotníckeho povolania,
pomáhajú žiakom ZŠ v rozhodovaní sa o budúcom povolaní.
Vždy je ochotný pomôcť, je prosociálnym človekom so srdcom na
dlani. Navyše je nesmierne skromný a je aj výborným študentom.
Sme hrdí na to, že je študentom našej školy! Svojou nezištnou
tvorivou prácou vysoko vyzdvihol úroveň sociálno-kultúrneho života
našej školy. Je vzorom pre všetkých mladých ľudí, ktorí chcú
pomáhať ľuďom a zmeniť tento svet k lepšiemu. 

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
KATEGÓRIA  AKTÍVNY MLÁDEŽNÍK
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ERIK KOKY

Nomináciu na ocenenie podala Žiacka školská rada pri Hotelovej
akadémiu v Liptovskom Mikuláši a vedenie školy.

Líder Žiackej školskej rady pri Hotelovej akadémii v Liptovskom
Mikuláši, zviditeľňuje ŽŠR v rámci regiónu a v Žilinskom
samosprávnom kraji, je ochotný vzdelávať sa a zapájať sa do rôznych
webinárov organizovaných RMŽK. Jeho aktívna a profesionálna
komunikácia so žiakmi, učiteľmi a s vedením HALM má ľudský a
sociálny rozmer - pomoc seniorom v DSS v Liptovskom Mikuláši,
pomoc žiakom zo sociálne slabšie prostredia. Svojim prístupom k
výchovnovzdelávacím aktivitám je príkladom pre ostatných žiakov
školy. Podieľa sa na tvorbe a pripomienkovaní školského poriadku,
svojim prístupom prispieva k dobrej klíme školy, podieľa sa na
organizovaní rôznych charitatívnych a dobročinných zbierok v
spolupráci s UNICEF, Liga proti rakovine, s organizáciou Očami psa,
bol aktívne zapojený do organizácie a realizácie FESTIVALU
ĽUDSKOSTI 2021, spolupracuje aj s inými organizáciami v rámci
komunity.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
KATEGÓRIA  AKTÍVNY MLÁDEŽNÍK

Erik je aktívny mladý človek,
ktorý sa angažuje v pomoci
slabším a núdznym. Je
aktívny člen žiackej školskej
rady Hotelovej akadémie v
Liptovskom Mikuláši.
Erikova výnimočnosť je v
tom, že dokáže vytvárať
pohodovú atmosféru medzi
spolužiakmi aj vedením
školy. Vždy v človeku vidí to
dobre a v konfliktných
situáciách hľadá pokojné
riešenia. Svojimi aktivitami a
angažovanosťou motivuje
spolužiakov ku konaniu
zmysluplných aktivít. Erik sa
angažuje aj mimo školy-
pomáha seniorom v DSS,
zapája sa do charitatívnych
akcií v komunite.
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KAROLÍNA GRAŇÁKOVÁ
 

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
KATEGÓRIA  AKTÍVNY MLÁDEŽNÍK

Kaja, ako ju priatelia volajú, stála pri
zrode združenia Tím snov v
Zubrohlave, ktorého mottom je
„Radosť rozdávaním rastie“.
Organizuje s priateľmi rôzne
zážitkové aktivity pre deti: tábory,
karnevaly, Mikuláša, tvorivé dielne a
mnoho iných aktivít. Angažuje sa aj
v miestnom spolku Červeného kríža.
Zapája sa do aktivít v miestnej
farnosti. A záleží jej aj na podpore
života zvierat, kvôli ktorým sa zapája
do aktivít OZ Ňufáčik. Výnimočnosť
Kaji je v jej otvorených a
dobrosrdečných postojoch ku každej
výzve, ktorou môže meniť svet okolo
seba.
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KAROLÍNA GRAŇÁKOVÁ
 Nomináciu na ocenenie podalo vedenie obce Zubrohlava

a poslanci obecného zastupiteľstva

 Aktivity:
-Tím snov – miestne združenie, Kaja pomáha s organizáciou podujatí,
propagáciou, materiálnym zabezpečením jednotlivých podujatí, s
programom aj samotným priebehom. Tím snov je združenie viacerých
dobrovoľníkov s mottom „Radosť rozdávaním rastie“ , chce pre deti len
to najlepšie. Snažia sa im vypĺňať voľný čas prostredníctvom rôznych
aktivít:
*detský letný tábor pre deti (2 termíny)-tábor plný hier, oddychu,
zábavy a vzdelávania ako „bojovať s nástrahami života“ 
*online aktivity k rôznym témam, hlavne rozvoj osobnosti, duševné
zdravie, vnímanie a rešpektovanie okolia 
*zábava a kreatívne aktivity - Stavanie snehuliakov, Výroba masiek,
Online karneval, Online Mikuláš, Mikulášske čižmičky, Zber odpadkov,
Eko-príšerky, Miniolympiáda, Varíme a pečieme, Tvorivé dielne...
-výpomoc miestnemu spolku Červeného kríža pri organizovaní
Darovania krvi v obci, napr. Janského kvapka krvi, Cyrilo-metodská
kvapka krvi
- pomoc pri príprave detí vo farskom spoločenstve v Zubrohlave,
1.sväté prijímanie, Jasličková pobožnosť
- OZ Ňufáčik nezisková organizácia, v ktorej vykonáva aktívnu činnosť
v útulku, starostlivosť o nájdených psov-čistenie kotercov, venčenie,
dočasná starostlivosť šteniat vo vlastnej domácnosti, fotografovanie a
propagácia pri hľadaní nových majiteľov, prevoz nájdených psov,
získavanie prostriedkov na veterinárnu starostlivosť napr. cez
vytvorenie kalendára.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
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DANIEL KUBOVČÍK 
Daniel je aktívny mladý človek, ktorý sa nebojí pridať ruku k akejkoľvek
aktivite, ktorá podporuje dobro a buduje vzťahy v miestnej komunite,
kde žije a študuje. Daniel je aktívnym členom školského parlamentu pri
Hotelovej akadémií v L.Mikuláši. Bol hlavným aktérom Festivalu
ľudskosti, kde osobne so spolužiakmi vyjadroval vďačnosť tým, ktorí v
čase pandémie slúžili druhým. Napriek tomu, že je mladý, má
profesionálny prístup a komunikáciu k pedagógom aj a spolužiakom,
ktorých motivuje k záujmu o životy druhých. Nesie v sebe hlboký
ľudský a sociálny rozmer, ktorý sa prejavuje pomocou spolužiakom zo
sociálne slabšieho prostredia, zapája sa do aktivít detského domova v
L. Hrádku, organizuje rôzne dobročinné netradičné zbierky. Jeho
výnimočnosť je vo veľkej obetavosti, rozvahe a citlivosti meniť svet
okolo seba a motivovať k tomu aj druhých, čo sa mu aj darí. Je vzorom
pre svojich rovesníkov a tí ho akceptujú.

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
KATEGÓRIA  AKTÍVNY MLÁDEŽNÍK

33



Nomináciu na ocenenie podalo vedenie Hotelovej akadémie v
Liptovskom Mikuláši

Danielové aktivity:

- aktívne pôsobenie v Žiacke školskej rade pri Hotelovej akadémii v
Liptovskom Mikuláši,
- zviditeľňovanie Hotelovej akadémie v rámci Žilinského
samosprávneho kraja a regiónu Liptov,
- aktívna činnosť ŽŠR počas pandémie,
- zapojenie sa do organizácie a realizácie FESTIVALU ĽUDSKOSTI
2021, ktorý veľmi úspešne organizovali v spolupráci s RMŽK,
 - profesionálny prístup a komunikácia so žiakmi, učiteľmi a vedením
školy,
 - má ľudský a sociálny rozmer - pomoc žiakom zo sociálne slabšieho
prostredia, spolupráce s DD v Liptovskom Hrádku,
 - organizovanie rôznych dobročinných zbierok , zbieranie vrchnáčikov
z PET fliaš, spolupráca s UNICEF, s LIGOU PROTI RAKOVINE,
spolupráca s mestom Liptovský Mikuláš a samosprávou,
- zapojenie sa do dobrovoľníctva na škole,
- vzdelávanie a zapájanie sa do webinárov organizovaných RMŽK
MOTIVÁCIE SKOK K  ZÁŽITKU I. II.,
 - spolupráca s RMŽK,
 - svojim prístupom prispieva k dobrej klíme v škole,
 - účasť na medzinárodnej konferencii v STRASBOURGU,
 - spolupráca s ďalšími členskými školskými radami v rámci ŽSK.

DANIEL KUBOVČÍK 

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
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Roman je skvelým mladým mužom a aktívnym mládežníkom, ktorý
nikdy druhého nesklame, ale vždy je oporou v ťažkých chvíľach.
Svojim nadšením a zápalom pre dobro mladých ľudí pomáha
vychovávať a formovať ďalšie generácie v záujme o aktívny život v
komunite. Roman sa aktívne angažuje niekoľko rokov v aktivitách
Žiackej školskej rady, vo svojej obci pomáha ľuďom, ktorí majú výrazné
zdravotné problémy s pohybovým aparátom, kde masérskymi
technikami odstraňuje zdravotné poškodenia. V súčasnosti aktívne
pracuje na projekte ,,Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou", kde
aktuálne mapuje potreby komunity seniorov, s cieľom šíriť myšlienku
pomoci starším ľuďom. Výnimočnosť Romana je v tom, že popri
vysokej angažovanosti sa pre dobro človeka využíva aj príležitosti na
osobný rozvoj, aby to, čo robí, robil ešte lepšie.

ROMAN KRAJČÍK

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
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Nomináciu na ocenenie podala Žiacka školská rada pri Strednej
zdravotníckej škole v Žiline 

Roman Krajčík je žiakom IV. ročníka Strednej zdravotníckej školy,
Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina - odbor MASÉR. Menovaný žiak je
aktívnym členom, zároveň podpredsedom Žiackej školskej rady a
členom Rady školy za žiakov pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká
cesta 23, 010 01 Žilina. V minulosti mal možnosť zúčastniť sa
viacerých školení, ktoré organizovala Rada mládeže Žilinského kraja a
nadobudnúť tak nové poznatky, rôzne kreatívne zručnosti a zaujímavé
podnety pri práci so stredoškolskou mládežou aj od iných žiackych
školských rád. Už dlhší čas sa aktívne venuje práci s mladými ľuďmi,
tvorbe projektov v našej žiackej školskej rade a mnohým iným
činnostiam, ktoré mu dávajú nové príležitosti napredovať v tejto
problematike, progresívne rásť a zdokonaľovať sa najmä v oblasti
komunikácie a sociálnej interakcie mladých ľudí. Uvedená práca ho
veľmi zaujíma, lebo je prospešná pre aktívny profesijný rozvoj súčasnej
mladej generácie.
Keďže sa sústavne venuje danej činnosti, je potrebné, aby neustále
získaval nové vedomosti a poznatky. Preto sa okrem školení, ktoré sú
organizované Radou mládeže Žilinského kraja, zúčastňuje i školení,
organizovaných inými inštitúciami, napr. Slovenským inštitútom
mládeže IUVENTA, Európskym zborom solidarity a spolupracuje i s
rôznymi neziskovými organizáciami. Absolvoval i známe školenie
ESCalátor, ktoré mu otvorilo dvere k poznaniu tvorivej projektovej
práce s cieľom hlbšie sa venovať plánovaniu aktivít, organizačnému
zabezpečeniu a komplexnej organizačnej štruktúre v rámci projektovej
realizácie, ale i dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti. Otázke pomoci
ľuďom by sa rád venoval naďalej, pomáhal dospelým ľuďom,
dospievajúcim ľuďom byť nápomocným v práci s mladými a umožniť im
sebarealizáciu v aktivitách solidarity, ľudskosti a rozvoja ich
organizačných schopností.
Dovoľte nám spomenúť aspoň niekoľko úspešných projektov a
činností, na ktorých sa aktívne podieľal, prípadnej bol lídrom skupiny.
Jednou z takých akcií bol ,,Blšák pomoci“, charitatívna zbierka, pri
ktorej sme vyzbierali staré a nepotrebné oblečenie z našich šatníkov a
odniesli ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

ROMAN KRAJČÍK

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
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K ďalším aktivitám a akciám môžeme zaradiť Burzu kníh, ktorej
finančný výťažok pomohol ľuďom, ktorí to skutočne potrebovali, ďalej
pomoc Občianskemu združeniu Trdielko, čo bola spolupráca s
neziskovou organizáciou, Bielu pastelku, Deň Zeme, spoluprácu s IZS,
Srdce na dlani, Deň narcisov, Nezábudka, Týždeň dobrovoľníctva, Dni
zdravia a pod. Okrem uvedených aktivít sa sústavne, bezodplatne a
nezištne zapája do aktivity pod názvom ,,Vyber si to, čo potrebuješ"",
čo je forma pomoci v podobe doučovania mladších žiakov staršími a
problematike znalými žiakmi na našej škole. Zaangažovanosť Romana
Krajčíka na komunitnom živote školy dokumentuje i jeho pozitívny
prístup k vzniku tzv. ZELENEJ ŠKOLY, kedy sa aktívne a systematicky
zapája do úpravy okolia školy, zberu odpadkov v okolí školy a FNsP v
Žiline. V súčasnosti aktívne pracuje na projekte ,,Zaži dobrovoľníctvo,
uč sa skúsenosťou"", kde aktuálne mapuje potreby komunity seniorov,
s cieľom šíriť myšlienku pomoci starším ľuďom, zlepšiť im ich život
milým a vľúdnym slovom, odstrániť zdravotné problémy, s ktorými
každý deň zápasia a možno im nahradiť "vnuka", ktorého už nevideli
veľmi dlho.
Roman Krajčík sa intenzívne zaujíma aj o veci verejné, resp. veci,
ktoré sú verejným záujmom, napr. vo svojej obci pomáha ľuďom, ktorí
majú výrazné zdravotné problémy s pohybovým aparátom, kde
masérskymi technikami odstraňuje zdravotné poškodenia
cervikokraniálnej oblasti a spomínaného pohybového aparátu, pričom
svoju prácu vykonáva v prospech obce a bezodplatne. Zároveň on sám
získava ďalšie manuálne zručnosti, potrebné pre výkon svojho
povolania v budúcnosti. 
Okrem iného spolupracuje aj so Žilinským samosprávnym krajom, kde
zareagoval aj na zverejnenú výzvu na prihlásenie Žiackej školskej rady
do Krajského stredoškolského parlamentu Žilinského samosprávneho
kraja a možnosti nominácie na funkciu krajského predsedu Krajského
stredoškolského parlamentu. On sám sa rozhodol kandidovať na túto
pozíciu, lebo chcel pomôcť mladým ľudom a otvoriť im brány,
smerujúce ku kreativite a tvorivosti, zároveň spolupráce s ďalšími
organizáciami, s cieľom zlepšenia a zaktívnenia činnosti mládeže v
našom kraji. 
Dovoľte nám vyjadriť sa aj k jeho vlastnostiam, ku ktorým jednoznačne
patria: úprimnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita,
profesionálny prístup, pozitívny postoj k riešeniu problémov, schopnosť
pracovať v tíme a podieľať sa na rôznych mládežníckych činnostiach.

ROMAN KRAJČÍK
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Svojím milým slovom, srdečným úsmevom a veľkým srdcom
nejedenkrát vyčaril a v budúcnosti vyčarí úsmev na tvári každému z
nás. Jeho slová majú váhu. Nie sú to prázdne a nenaplnené slová, sú
to zmysluplné myšlienky, ktoré potešia, povzbudia a posúvajú druhého
človeka vpred, lebo Roman presne vie, čo je slušné, vhodné a
prívetivé. Je to skutočne človek s veľkým srdcom. Človek, ktorý vám
vždy pomôže. V jeho slovníku nenájdete slová ako nepomôžem,
nechcem, nemôžem, ale práve naopak. Vždy sa snaží o to, aby našiel
vhodný spôsob riešenia problému a v každom človeku objavil to
krásne, čo je v človeku samom. Naozaj, Roman má veľký dar - dar
ľudskosti, porozumenia a nezištnej lásky, za čo mu my všetci veľmi
pekne ďakujeme.
Roman je skvelým mladým mužom a nepochybne aktívnym
mládežníkom, ktorý nikdy toho druhého nesklame, ale vždy mu bude
oporou v ťažkých chvíľach. Svojim nadšením a zápalom pre dobro
mladých ľudí pomáha vychovávať a formovať ďalšie generácie v
záujme o aktívny život v komunite. 
Roman, ďakujeme za to, aký si, lebo TY si, skutočne, výnimočný.

ROMAN KRAJČÍK

OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021
KATEGÓRIA  AKTÍVNY MLÁDEŽNÍK

38



Saša patrí k ľuďom, ktorí sa neboja výziev. Keď ju niečo osloví,
pozastaví sa, pouvažuje a pustí sa do práce. Je neuveriteľne dobrá
klaviristka a o tento dar sa rada delí a tak šíri radosť. Počas svojho
štúdia na SOŠ pedagogickej je členkou žiackej školskej rady, do
ktorej vždy prispievala svojou kreativitou, nápadmi, ochotou,
promptnosťou a veľkou dávkou zodpovednosti. Zapája sa do
charitatívnych činností. Od prvého ročníka v projekte Zelená škola,
zapojila sa do programu DofE. Ak by sme mali o nej vymenovať
všetky jej aktivity trvalo by to veľmi dlho. Saša je vzácny mladý
človek, ktorý obohatí život každého, kto ju stretne.

ALEXANDRA TUROŇOVÁ
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Nomináciu na ocenenie podala Žiacka školská rada pri Strednej
odbornej škole pedagogickej Turčianske Teplice

V každom človeku sa skrýva veľký potenciál a je len na ňom, či ho
objaví a rozvíja po celý život, alebo sa nechá len tak pasívne unášať
životom. Naša Saša patrí k ľuďom, ktorí sa neboja výziev. Keď ju niečo
osloví, pozastaví sa, pouvažuje a pustí sa do práce, hoc niekedy váha,
má obavy, či to zvládne, pretože jej chýba zdravé sebavedomie, ale
nakoniec u nej zvíťazí zvedavosť, chuť, odhodlanie a vnútorná
motivácia, a potom jej už nič nestojí v ceste, čelí zvoleným výzvam so
všetkým, čo prinášajú. Práve toto sú dôvody, ktoré nás primäli k jej
nominácii.
Saša je osoba, pri ktorej len zriedka nájdete to zlé. Je veľmi šikovná a
nadaná. Dokáže toho naozaj veľa. Má dokončenú umeleckú školu. Je
neuveriteľne dobrá klaviristka. Keď bola menšia, spievala v zbore.
Taktiež bola členkou dobrovoľného hasičského zboru. Počas svojho
štúdia na SOŠ pedagogickej je členkou žiackej školskej rady, do ktorej
vždy prispievala svojou kreativitou, nápadmi, ochotou, promptnosťou a
veľkou dávkou zodpovednosti. Zapája sa do charitatívnych činností a
taktiež sa v roku 2021 zapojila do programu DofE, v ktorom získala
bronzovú DofE v oblasti rozvoja športovej aktivity. Chodila otužovať, v
oblasti rozvoja talentu hrávala na harmonike a v oblasti dobrovoľníctva
šírila osvetu prostredníctvom Zelenej školy. Teraz si robí striebornú
DofE taktiež v oblasti rozvoja športovej aktivity, talentu a
dobrovoľníctva. Ako som spomínala, tak Saša je zapojená od prvého
ročníka v projekte Zelená škola – Zelená škola je environmentálny
program, ktorý na školách vzdeláva žiakov a učiteľov v rámci ochrany
prírody. Každá škola si vyberie jednu oblasť (oblasti: odpadu, vody,
energie...) a na základe vybranej oblasti sa vzdeláva a vytvára rôzne
projekty. Minulý rok u nás na škole prebiehal kurz ohľadne elektro
odpadu. Taktiež je zapojená aj v protikorupčnej akadémii –
Protikorupčná akadémia je 3-mesačný bezplatný program zameraný
na vzdelávanie, osvetu a aktivizáciu mladých od 17-28 rokov. V
akadémii sa učí, ako robiť verejnú kontrolu, ako začať s investigatívou,
ako organizovať osvetové podujatie či diskusiu, kde upozorniť na
podvody, ako pripraviť kreatívnu kampaň, a mnoho ďalších dôležitých
vedomostí a zručností. Naša Saša je úžasný človek. A my samé sa
často divíme, ako to všetko stíha. A práve preto si myslíme, že práve
ona by mala dostať tohoročné ocenenie v kategórii aktívneho
mládežníka.

ALEXANDRA TUROŇOVÁ
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Barbarka patrí k top mladým ľudom Strednej zdravotníckej školy v
Žiline, kde sa aktívne podieľa na mnohých školských i mimoškolských
akciách. Do svojej pracovnej činnosti, ktorú vykonáva nezištne, vkladá
srdce, pretože jej cieľom je pomáhať ľuďom, čoho dôkazom je i
množstvo akcií s myšlienkou šírenia humánnosti, lásky a porozumenia
medzi ľuďmi. K spomínaným akciám a aktivitám, ktoré napĺňajú jej
vnútorný svet a sú každodennou súčasťou jej života patria charitatívne,
tvorivé a dobrosrdečné aktivity pre deti, mladých aj seniorov. Barborka
je mladá osoba, ktorú nasledovať je cťou pre každého.

BARBARA JAKUBÍKOVÁ
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Nomináciu na ocenenie podalo vedenie Strednej zdravotníckej školy v
Žiline 

Barbara Jakubíková je žiačka IV. ročníka Strednej zdravotníckej školy
v Žiline - odbor MASÉR. V súčasnosti pôsobí ako predsedníčka Žiackej
školskej rady pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, 010 01
Žilina.
Barbarka patrí k top študentom našej školy, pretože sa aktívne podieľa
na viacerých školských i mimoškolských akciách. Do svojej pracovnej
činnosti, ktorú vykonáva nezištne, vkladá srdce, pretože jej cieľom je
pomáhať ľuďom, čoho dôkazom je i množstvo akcií s myšlienkou
šírenia humánnosti, lásky a porozumenia medzi ľuďmi. K spomínaným
akciám a aktivitám, ktoré napĺňajú jej vnútorný svet a sú každodennou
súčasťou jej života patria najmä charitatívne akcie, napr. Trdielko, kde
sa formou šírenia čitateľského povedomia a rozvoja čitateľskej
gramotnosti u žiakov podarilo vyzbierať istú finančnú sumu ako formu
daru našej žiackej školskej rady  pre uvedené občianske združenie.
Súčasťou tejto akcie bola i tzv. Burza kníh, ktorá bola organizovaná
pod vedením našej Barbarky a jej posolstvom bolo študentom ukázať,
že aj dobrá kniha dokáže potešiť a stať sa skvelým priateľom počas
dlhých zimných večerov, zároveň prispeje k rozšíreniu všeobecného
prehľadu každého z nás. 
Samozrejme, Barbarka vo svojej činnosti nezaháľala, práve naopak,
pokračovala a zorganizovala aj Burzu hračiek, kedy sa pomohlo
organizácii LÚČ so sídlom v Žiline.
Dôležitou akciou nášho školského života bola i akcia so silným
morálnym a ľudským nábojom a empatickým prístupom pod názvom
,,Daruj úsmev, získaj radosť", kedy členovia žiackej školskej rady a
niektorí žiaci našej školy navštívili niektoré ZARIADENIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v Žiline a zdravotnícke zariadenia, s cieľom
potešiť seniorov a ťažko chorých pacientov aspoň svojou blízkosťou,
objatím, rozjasnenou tvárou i milým úsmevom.

BARBARA JAKUBÍKOVÁ
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Okrem spomínaných akcií sa naša Barbara Jakubíková zapojila,
prípadne bola organizátorkou i nasledovných aktivít:
a) Tvoríme si svoju knižnicu - aktivita bola zameraná na zabezpečenie
nových knižných titulov do našej žiackej knižnice v priestoroch školy,
pričom spomínaná žiačka zorganizovala dobrovoľnícky tím žiakov,
ktorých úlohou bolo triedenie knižných titulov a estetizácia (formálna
úprava, reštaurovanie/renovácia) konkrétnych kníh. Sama Barbarka
venovala tejto činnosti maximálny čas a vynaložila veľké úsilie, aby aj
takýmto spôsobom pomohla dobrej veci.
b) Deň narcisov - ako budúci zdravotnícky pracovník, ktorého náplňou
práce a zároveň poslaním je pomoc zdravotne oslabeným a chorým
pacientom, v maximálnej miere naplnila túto myšlienku a svojím
pričinením pomohla vyzbierať finančné prostriedky pre životom ťažko
skúšaných onkologických pacientov.
c) Biela pastelka - účastníčka verejnej zbierky, ktorej hlavnou
myšlienkou je zlepšenie života nevidiacich a slabozrakých.
d) Festival ľudskosti mladých - v spolupráci s Radou mládeže
Žilinského kraja bola jednou z členiek dievčenskej skupiny, ktorá v
mesiaci jún 2021, krátko po upokojení epidemiologickej situácie,
spojenej so šírením COVIDU-19, milým slovom, príjemným úsmevom a
krásnou kvetinou potešila pedagogických i nepedagogických
zamestnancov školy, žiakov i starkých v Dome sv. Lazara v Žiline.
Z ďalších aktivít možno spomenúť Deň otvorených dverí, Vianoce v
našej škole, Dni zdravia, environmentálne projekty ,,Zasaď strom a
skrášli si svoje okolie", ale i iné projekty k Dňu Zeme a podobne.
Aktuálnym projektom, na ktorom Barbara intenzívne pracuje je projekt
pod názvom ,,Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou", kde mapuje
potreby komunity a pripravuje propagačnú časť.
Naša Barbarka sa intenzívne zúčastňuje i školení, ktoré sú
organizované viacerými inštitúciami a Radou mládeže Žilinského kraja.
Barbara Jakubíková je veľmi dôležitou súčasťou študentského života
Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina, pretože
sa aktívne podieľa na chode školy a jej prezentácii na verejnosti. Preto
je potrebné spomenúť i vlastnosti tejto študentky, ktorými sú najmä
flexibilita, zodpovednosť, tímová spolupráca, ľudskosť, empatia,
dodržiavanie morálnych zásad a primeraná ctižiadostivosť.
Myslíme si, že práve ona je vhodným kandidátom na ocenenie
,,AKTÍVNY MLÁDEŽNÍK", lebo je to osoba so spomínanými morálnymi
zásadami, ktoré sú príkladom pre život mládeže.

BARBARA JAKUBÍKOVÁ
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Matúš je aktívny mládežník a dobrovoľník nie len v organizácii eRko.
Pred časom pomáhal zakladať obecnú radu mládeže v Likavke. Je
ochotný sa stretávať s vedením obce (obecné zastupiteľstvo ale aj
starosta), ak je potrebné zastupovať záujmy mladých ľudí. Ešte
nedávno bol aktívny aj v ochotníckom divadle a ako herec sa
prihováral publiku v Likavke. 
 V eRku pracuje s deťmi a mladými už od svojich 15 rokov ako
animátor. Sedem rokov koordinoval tím dobrovoľníkov z Likavky ako
zodpovedná osoba za eRko vo farnosti. Takmer 5 rokov pôsobí ako
lektor vzdelávacích aktivít. Posledný rok prevzal službu programového
koordinátora v území Orava-Liptov a koordinuje lektorov vzdelávacích
aktivít ale aj programovú časť dôležitých podujatí eRka. Ako hlavný
organizátor bol dušou mnohých podujatí pre deti a mládež - letné
tábory, šarkaniády, výročné plesy, Dni radosti, Mikulášske darčeky a
ďalšie. Počas pandémie inicioval Vakcínu radosti pre zdravotníkov v
ružomberskej nemocnici. Matúš je inovatívny, rád sa rozpráva s
dobrovoľníkmi, je vytrvalý a vie si stáť za svojím názorom. Určite aj pre
tieto jeho vlastnosti je obľúbeným medzi mladými ľuďmi v eRku, ale
hlavne v obci Likavka. 

Nomináciu na ocenenie podala mládežnícka organizácia eRko - Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava-Liptov

MATÚŠ ŠUĽA
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Dominik je chalan, ktorý sa narodil s loptou vo vienku. Od malého
chlapca aktívne hrával futbal vo Svrčinovci a postupne prešiel
mnohými futbalovými klubmi nielen na Slovensku. V časoch covidu,
keď boli deti odrezané od pohybu a športu, sa mu podarilo obnoviť a
oprášiť futbalový klub v obci. Strhol k sebe 50 mládežníkov vo veku od
7-17rokov,pričom ich sám, bez nároku na honorár ,modernými
spôsobmi trénuje a koučuje. Z týchto detí vytvoril tri družstvá. Vedie aj
brankársky tréning. Fandia mu rodičia detí, mladých futbalistov, ktorých
má Dominik, pod palcom. Deti vo Svrčinovci majú v Dominikovi, veľký
vzor a oprávnene si zaslúži ocenenie.

DOMINIK POLÁČEK
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Dominik je mladý 22 ročný chalan, ktorý dá sa povedať sa narodil s
loptou vo vienku. Od malého chlapca aktívne hrával futbal u nás vo
Svrčinovci a postupne prešiel mnohými futbalovými klubmi na
Slovensku, v Čechách a v Poľsku. Je to športovec, futbalista telom aj
dušou. V týchto ťažkých časoch ,ktoré nás postihli chorobou covid-19,
keď boli deti odrezané od pohybu a športu. Sa mu podarilo, obnoviť a
oprášiť futbalový klub TJ Beskyd Svrčinovec. Strhol k sebe 50
mládežníkov vo veku od 7-17rokov, pričom ich sám, bez nároku na
honorár ,modernými spôsobmi trénuje a koučuje. Z týchto detí vytvoril
tri družstvá Prípravka, Mladší žiaci a Dorast. Taktiež vedie aj
brankársky tréning. Fandíme mu aj my rodičia detí, mladých futbalistov,
ktorých má Dominik, alebo teda Domino, Domčo, pod palcom. Učí ich
nielen hrať futbal ale aj poslúchať a taktiež poriadku, nakoľko Dominik
je členom armády SR. Naše deti majú v Dominkovi, veľký vzor a my
sme naňho veľmi hrdí. Preto sme sa rozhodli pre jeho nomináciu.
Ďakujeme za túto možnosť.

Nomináciu na ocenenie podala skupina obyvateľov obce Svrčinovec

DOMINIK POLÁČEK
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Pani Terézia má dobré srdce, ktoré sa rozdáva tým, ktorí to najviac
potrebujú - deťom zdravotne postihnutým aj seniorom. Je aktívna v
organizácií Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná
organizácia v Oščadnici. Bohaté životné skúsenosti ponúka pri
organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí,ktorých
súčasťou je veľká základňa 138 dospelých a 42 zdravotne
postihnutých detí. Mesiac úcty k starším, Spoznaj kultúru našich
predkov, koncert "Od srdca k srdcu", športové hry a mnoho iných
činov je v jej rukách.  Jej činy dodávajú ľuďom chuť žiť a byť stále
aktívnymi. A to si na pani Terézii vážia a cenia obyvatelia obce
Oščadnica. Jej činy sú nákazlivé a nasledovania hodné. To je pani
Terézia.

TERÉZIA HAMACKOVÁ
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Nomináciu na ocenenie podal Slovenský zväz telesne postihnutých,
Základná organizácia v Oščadnici

Pani Terézia Hamacková je dlhoročná členka našej organizácie
Slovenského zväzu telesne postihnutých, Základnej organizácie v
Oščadnici. Svojou iniciatívou stála pri zrode rôznych kultúrno -
spoločenských podujatí našej organizácii. Ako napríklad môžeme
spomenúť Mesiac úcty k starším, stretnutie s jubilantmi, Projekt
"Spoznaj kultúru našich predkov, kde nám rôzne Folklórne skupiny z
nášho kraja sa predstavili so svojimi tancami, piesňami, riekankami z
čias našich rodičov a starých rodičov. Toto kultúrne podujatie sa stalo
jadrom našej činnosti. I keď je táto doba Koronavírusu obtiažna na
účasť členov a uskutočňovanie podujatí. Terka s členmi výboru sa
snažila svojou vitalitou organizovať vždy podujatia, ktoré sú súčasťou
života organizácie SZTP a ZO JDS v našej obci. Môžeme spomenúť i
15 jubilejný ročník benefičného koncertu "Od srdca k srdcu", "Športové
hry osôb zdravotne postihnutých a seniorov", Stretnutie s deťmi
zdravotne postihnutými, sirotami a sociálne odkázanými, kde obdržia
darčeky y dobrovoľného vstupného benefičného koncertu.V súčasnosti
naša ZO má 138 členov a 42 zdravotne postihnutých detí. Predtým
Terka pracovala na obecnom úrade na matrike a je prínosom v činnosti
organizácie s prácou v sociálnej oblasti, pomoci osamelým žijúcim
seniorom a zdravotne postihnutým deťom, mladým rodinám. I jej
pomoc v rámci sociálnej pomoci je prínosom pre našich členov, jej
dobré srdce, ktoré rozdáva tým, ktorý to najviac potrebujú- deťom
zdravotne postihnutým a seniorom. Je veľkým prínosom pre našu
organizáciu svojimi skúsenosťami a usilovnosťou i pre občanov v našej
obci. Preto navrhujeme na TOP ČIN ľudskosti 2021 I v rámci i jej
životného jubilea ./70 r/

TERÉZIA HAMACKOVÁ
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Pán Ivan je neuveriteľne aktívny a vzdelaný lekár v martinskej
univerzitnej nemocnici. Nielen lekár, ale človek, ktorý stále hľadá
spôsoby, ako pomôcť skvalitniť život ľuďom. V roku 2020 prichádza s
myšlienkou využitia telemedicíny pri liečbe ochorenia COVID-19 v
domácom prostredí. So svojimi kolegami a programátormi vyvinuli
aplikáciu, ktorú začali používať počas druhej vlny pandémie a pomohli
tak časti pacientov byť bezpečne liečení v domácom prostredí. Toto
riešenie zároveň pomohlo lepšie využiť lôžkovú kapacitu univerzitnej
nemocnice Martin pre pacientov s ochorením COVID-19 a lepšie
zvládnuť vrchol 2. vlny pandémie. A toto bol Top čin ľudskosti, okrem
mnohých iných činov, ktoré každodenne realizuje vo svojom živote.

IVAN KOCAN
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Nomináciu na ocenenie podalo vedenie mesta Martin

Svoju profesijnú kariéru začal na martinskej Klinike pneumológie a
ftizeológie v roku 2001 po absolvovaní Jesseniovej lekárskej fakulty
UK. V roku 2002 absolvoval 3 mesačný študijný pobyt na Pľúcnej
klinike v Zabrze v Poľsku, kde získal vedomosti, zručnosti a certifikát v
endokopii respiračného systému. Pracoval ako sekundárny lekár so
zameraním na bronchológiu. V roku 2005 zložil postupovú skúšku v
spoločnom internistickom kmeni.

Od roku 2006 pôsobil 14 mesiacov v Londýne. V roku 2008 úspešne
vykonal špecializačnú skúšku v odbore pneumológia a ftizeológia. Vo
svojej profesijnej kariére sa dominantne venuje bronchológii, vykonáva
viac ako 500 bronchoskopických vyšetrení ročne. V roku 2011 sa mu
darí úspešne zaviesť do rutinnej klinickej praxe endobronchiálnu
ultrasonografiu a martinská nemocnica sa stáva jedným z dvoch
pracovísk v SR, ktoré toto vyšetrenie vykonávajú. 1. januára 2013 sa
stal primárom Kliniky pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM.

Vďaka spolupráci s Ligou proti rakovine začína v bronchológii používať
kryoterapiu a kryokauter. Ako prvý na Slovensku využíva tento prístroj
v liečbe karcinómu pľúc, rutinnom vykonávaní endobronchiálnych
biopsií a transbronchiálnych kryobiopsií pľúc. V júni 2015 úspešne
obhájil dizertačnú prácu na tému latentnej tuberkulóznej infekcie u
zdravotníckych pracovníkov a získava titul PhD. V roku 2017 sa stáva
vedúcim odboru liečebnopreventívnej starostlivosti UNM. Podieľal sa
na zvládnutí pandémie COVID-19 v univerzitnej nemocnici Martin. V
septembri 2020 prichádza s myšlienkou využitia telemedicíny pri liečbe
ochorenia COVID-19 v domácom prostredí.

So svojimi kolegami a programátormi vyvinuli aplikáciu, ktorú začali
používať počas druhej vlny pandémie a pomohli tak časti pacientov byť
bezpečne liečení v domácom prostredí. Toto riešenie zároveň pomohlo
lepšie využiť lôžkovú kapacitu univerzitnej nemocnice Martin pre
pacientov s ochorením COVID-19 a lepšie zvládnuť vrchol 2. vlny
pandémie.

IVAN KOCAN
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Ľudskosť dostávame ako dar už v kolíske, ale nie každý ju postaví na
prvý stupeň vo svojom živote, v práci, vo vzťahu k ľuďom, k prírode.
Pani Katarína je vzorom človeka, ktorý toto za celý svoj aktívny život
dokázal. Ako zdravotná sestra mnoho rokov pomáhala ľuďom na
Orave. Ako pedagogička Strednej zdravotníckej škole v Dolnom
Kubíne pripravila mnohých mladých na službu činom. Objavovala
talenty mladých, podporovala ich. Organizovala mnoho aktivít, ktoré
rozvíjali život mladých ľudí. Mala záujem o radosti aj starosti kolegov a
vždy hľadala spôsob ako im pomôcť, aby sa myšlienky dobra stali
činom. Keby sme tu mali vymenovať všetky jej činy, museli by sme tu
byť veľmi dlho, no jedným slovom život pani Kataríny je jedným veľkým
činom pre druhých.

KATARÍNA RUŽIČKOVÁ
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Nomináciu na ocenenie podal Kolektív Strednej zdravotníckej školy v
Dolnom Kubíne a všetci študenti aj absolventi našej SZŠ 

Ľudskosť dostávame ako dar už v kolíske, ale nie každý ju postaví na
prvý stupeň vo svojom živote, v práci, vo vzťahu k ľuďom, k prírode...
Mgr. Katarína Ružičková takýmto človekom je. Narodila sa 2. 4. 1955 v
Ružomberku a jej kolíska bola v oravskej dedinke Leštiny, odkiaľ
pochádza, a odkiaľ odišla študovať do Prahy na Karlovu univerzitu. Po
skončení štúdia sa vrátila pôsobiť a pomáhať na rodnú Oravu. Nezlákal
ju svet, ale rodný domov, kde 20 rokov pracovala ako zdravotná sestra
na detskom oddelení v Nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne.
Neskôr bola okresnou detskou sestrou, ale tiež sa aktívne podieľala
napríklad aj na očkovaní proti TBC na Orave... Svojimi
vedomosťami,schopnosťami a ľudským prístupom vždy pomáhala
oravskému regiónu a jeho pracovitému ľudu. Od študentských čias
aktívne pracovala v Červenom kríži. Robila zbierky (bylín,
pomarančovej kôry, vrchnáčikov, papiera, kódov, cestovných lístkov...)
Zapájala sa, organizovala a aktivizovala aj iných do všetkého, čo môže
pomôcť druhým ľuďom, napr. darcovstvo krvi, Deň narcisov, kultúrne
programy pre deti na detskom oddelení, pre dôchodcov, mikulášsky
alebo vianočný program a mnohé ďalšie. Organizovala burzy a
charitatívne podujatia na pomoc ľuďom v núdzi. Dňa 5. 4. 2001 na
Územnom sneme Slovenského červeného kríža bola naša
mládežnícka skupina SČK pod jej vedením vyhodnotená ako najlepšia
zo všetkých stredných škôl na Orave, a zároveň bolo Mgr. K.
Ružičkovej udelené vyznamenanie SČK za jej prácu. 
    Jej dobročinnosť smerovala aj do krajín tretieho sveta. Napríklad
iniciovala a zabezpečovala adopciu dieťaťa na diaľku. Spolu s
kolektívom SZŠ v Dolnom Kubíne bola adoptívnym rodičom malého
dievčaťa z Indie, ktorému financovali jeho štúdium a šancu na lepšiu
budúcnosť. Celkovo deti jej učarovali na celý život. Aj keď vlastné
nemala, svoju lásku, pomoc, podporu rozdávala druhým deťom. Učila
ich ľudskosti, aby ju rozdávali ďalej. Vo svojom voľnom čase celý život
pôsobila aj ako dobrovoľníčka v detských táboroch. Okrem
zabezpečovania prvej pomoci, deťom pripravovala zábavný program,
hry, súťaže a tešila sa spolu s nimi. 
    

KATARÍNA RUŽIČKOVÁ
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    Týmito hodnotami obohacovala aj svoje pôsobenie a pedagogickú
prácu na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne, kde pracovala
od 1. 9. 1993. 28 rokov učila a pripravovala na život a pre život
budúcich zdravotníkov – sestry, lekárov, záchranárov... Dlhé roky učila
aj prvú pomoc budúcich vodičov. Zodpovedne a odborne, aby sa pri
autohavárii nezmaril ani jeden ľudský život. Ľudský život vníma ako
obrovský dar, ktorý má rozdávať najvyššie ľudské hodnoty. Preto sa vo
svojej práci pedagóga zameriavala aj na osobný a osobnostný rozvoj
svojich študentov. Bola zakladateľkou celoškolskej súťaže Talenty SZŠ
– súťaže, v ktorej budúci zdravotníci môžu prezentovať svoj talent,
záujmy a záľuby. Práve ona zaviedla do výuky zdravotníka na našej
SZŠ aj záujem o osobný svet našich študentov, ktorý mu pomáha aj v
ťažkých situáciách zvládať náročné chvíle zdravotníka. Zahrať si na
hudobnom nástroji, zaspievať, niečo nakresliť, napísať, odfotiť,
zašportovať si... Všetko to pomáha zvládať stresové situácie, posilňuje
zdravotníka a navyše svojím koníčkom môže potešiť aj svojich
pacientov. 
    Mgr. K. Ružičková spolupracovala so žiackou školskou radou a bola
iniciátorkou a spoluorganizátorkou celoškolskej zábavno-športovej
súťaže Súboj učitelia – žiaci. Ďalej organizovala podujatia: Deň
učiteľov, Deň študentstva, Deň Zeme, Noc v knižnici a iné. Zapájala
študentov do celoslovenských aktivít a súťaží, nadväzovala spoluprácu
s inými školami, organizovala besedy... Medzi jej pedagogické zásady
patril ľudský prístup, záujem o žiaka ako človeka, pomoc, empatia a
samozrejme humor. Všetky tieto aktivity realizujeme dodnes, aj keď
tento školský rok si naša kolegyňa vybrala už oddych na dôchodku.
Niet sa čo diviť, veď celý život robila ako perpetuum mobile. A jej
nekonečná energia a nápady nás inšpirujú dodnes. 
    Z množstva výborných umiestnení musíme spomenúť aspoň to, že
pod vedením Mgr. Kataríny Ružičkovej sa naše študentky umiestnili na
1. mieste na medzinárodnej súťaži prvej pomoci. 28. 3. 2012 porazili 4
tímy zo SZŠ v Děčíne a dva nemecké tímy. 10. 4. 2013 sa v tejto
medzinárodnej súťaži pod jej vedením umiestnili na druhom mieste a v
celoslovenskom kole v Dunajskej Strede sa naše družstvo dievčat
umiestnilo na 2. mieste. Študenti dokázali, že naša SZŠ pripravuje
vysokokvalifikovaných zdravotníkov. 
    

KATARÍNA RUŽIČKOVÁ
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    Medzi jej zásluhy patrí aj oživenie a zmodernizovanie školskej
knižnice, ktorú dlhé roky viedla a dopĺňala o nové atraktívne tituly.
Takto priviedla mladých ľudí nielen k čítaniu, ale aj k obohacovaniu
vlastného osobného života. Pod jej vedením bola naša knižnica v šk.
roku 2018/2019 zaradená medzi najlepšie školské knižnice na
Slovensku. V tom istom šk. roku jej študenti celej našej školy vyslovili
veľké Poďakovanie za jej prácu, aktivity, ľudský prístup a záujem o
nich. 
    Mgr. K. Ružičková taktiež organizovala besedy so spisovateľmi aj
osobnosťami, ktoré rozvíjajú environmentálnu výchovu a cítenie, lebo
aj láska k prírode a všetkému živému patrí medzi jej priority. Tiež boj
za spravodlivosť, pomoc ľuďom, študentom, kolegom. Dlhé roky viedla
naše školské odbory a nikdy sa nebála bojovať za správnu vec,
vysloviť svoj názor, keď vedela, že to druhým pomôže.      
    Je ťažké opísať takého veľkého človeka so srdcom na dlani. Je to
TOP ČIN ĽUDSKOSTI v jednom ľudskom živote! My všetci sme veľmi
šťastní a hrdí, že bola/je našou kolegyňou a ĎAKUJEME jej za všetko,
čo nás naučila. Chceme ju nominovať aj na Veľkú medailu sv.
Gorazda. Zaslúži si to! Zo srdca jej prajeme hlavne veľa zdravia,
energie, nápadov a radosti zo života. 

KATARÍNA RUŽIČKOVÁ
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 Nomináciu na ocenenie podali obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou.

 Obec Vysoká nad Kysucou sa výkonom svojich samosprávnych
činností snaží vytvárať vhodné podmienky pre plnohodnotný život
všetkých svojich obyvateľov. Sme hrdí na svoju históriu, avšak je
dôležitá pre nás prítomnosť, aby sme ju plnohodnotne využili a urobili
všetko preto, aby mladú generáciu čakala krajšia budúcnosť.
Obec sa svojimi aktivitami snaží nad rámec svojich povinností vytvárať
dostatok vhodných priestorových ale i voľnočasových aktivít, ktoré
privedú deti a mladých ľudí k aktívnemu využitiu voľného času.
Obci Vysoká nad Kysucou sa z vlastných finančných prostriedkov
podarilo v roku 2007 vybudovať futbalové ihrisko s mäkkým umelým
povrchom pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ku ktorému v roku 2008 pribudlo
polyfunkčné ihrisko s umelým povrchom pri kostole sv. Matúša. Vďaka
dotácii z Úradu vlády SR sa obci Vysoká nad Kysucou podarilo v roku
2016 vybudovať i ďalšie multifunkčné ihrisko s umelými mantinelmi pri
ZŠ s MŠ E. A. Cernana.
Dôležitou športovou infraštruktúrou pre deti sú samozrejme i detské
ihriská. V roku 2011 bolo vybudované detské ihrisko v centre obce,
následne v roku 2013 bolo zrekonštruované detské ihrisko pri
materskej škole vo Vyšnom Kelčove. Ďalšie nové detské ihriská boli
vybudované v roku 2019 pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana a v roku 2020 pri
materskej škole v ústredí. V snahe poskytnúť modernú športovú plochu
i mládeži obec Vysoká nad Kysucou vďaka získanej finančnej podpore
od KIA Motors Slovakia vybudovala v roku 2019 v centre obce
moderné workoutové ihrisko s gumovým povrchom.
V snahe prilákať deti a mládež i k reprezentácii obce formou
moderného športového zázemia obec Vysoká nad Kysucou v
spolupráci s TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou a spoločnosťou KIA
Motors Slovakia zrekonštruovala v roku 2017 šatne prípravky, žiakov a
dorastencov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Jednou z
najdôležitejších, ale jednoznačne najočakávanejšou investíciou v obci
Vysoká nad Kysucou je výstavba chýbajúcej telocvične pri ZŠ s MŠ E.
A. Cernana. Výstavba tohto očakávaného projektu započala 25. 08.
2021, kedy bolo dodávateľskej spoločnosti odovzdané stavenisko a v
areáli základnej školy od tohoto dňa prebiehajú intenzívne stavebné
práce.

OBEC VYSOKÁ NAD
KYSUCOU
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Každoročne dobrovoľníci pre deti a mládež pripravujú počas zimných
mesiacov prírodnú ľadovú plochu pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana a štyri
bežkárske okruhy pričom jeden z nich je možné využívať i v noci. Nie
len športová infraštruktúra, ale i zavádzaním moderných technológií sa
obec snaží zvyšovať záujem mladých ľudí o dianie v obci.
Samozrejmosťou je bezplatná WiFi na námestí v centre obce, ktorú
obec Vysoká nad Kysucou prevádzkuje už viac ako 10 rokov. V
novembri 2021 bol dokončený projekt WiFi pre Teba, v rámci ktorého
bolo v obci Vysoká nad Kysucou vybudovaných nových 10 bodov
bezplatného pripojenia na wifi. Obec sa s mladými ľuďmi a ostatnými
obyvateľmi snaží komunikovať prostredníctvom oficiálneho
facebookového profilu a taktiež vďaka mobilnej aplikácii Vysoká nad
Kysucou.
Infraštruktúrne vybavenie obce ide ruka v ruke so snahou organizovať
pre mladých ľudí rôzne športové a voľnočasové aktivity. Organizátorom
je obec Vysoká nad Kysucou a Občianske združenie voľný čas.
Každoročne sa tak v obci koná: hokejbalový turnaj, strelecká súťaž,
pingpongový turnaj, volejbalový turnaj, futbalový športový deň, rôzne
turistické výlety, lúpežnícky pochod, beh na Vrchrieku, beh na chatu
Kmínek, ale i kultúrne podujatia letné kino či prázdninovú párty atď.
V snahe zvýšiť záujem reprezentovať obec a byť na svoj domov
patrične hrdý, úspešných žiakov, ktorí reprezentovali obec na
okresných, krajských a celoštátnych súťažiach každoročne v mesiaci
jún oceňuje starosta obce."

OBEC VYSOKÁ NAD
KYSUCOU
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zastupovať oprávnené záujmy mladých ľudí v Žilinskom kraji,
pomáhať pri vytváraní podmienok pre rozvoj mládeže,
spolupracovať pri tvorbe mládežníckej politiky,
pomáhať pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a
mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na
území Žilinského kraja.

 RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA
(skratka RMŽK) je občianske združenie, ktoré združuje detské a
mládežnícke organizácie a mládežnícke neformálne skupiny - žiacke
školské rady, obecné rady mládeže, mládežnícke parlamenty a iné
záujmové zoskupenia pôsobiace na území Žilinského kraja. Bola
založená v roku 2001.

VÍZIA RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA
    Žilinský kraj sa stane krajom s najpriaznivejšími podmienkami pre
osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí.
     Rada mládeže Žilinského kraja bude uznávanou, kompetentnou a
skúsenou organizáciou v Žilinskom kraji s odborným prístupom v
oblasti participácie mladých ľudí, dobrovoľníctva, sociálnej prevencie,
podpory zamestnanosti mladých ľudí, ľudských práv a medzinárodnej
spolupráce v kontexte práce s deťmi a mládežou.

MISIA RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA

Organizátor oceňovanie
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Tvorba a ovplyvňovanie mládežníckej politiky, 
Podpora participácie,
Podpora dobrovoľníctva, 
Podpora ľudských práv, 
Rozvoj partnerských medzinárodných aktivít, 
Podpora práce s mládežou s nedostatkom príležitostí, 
Podpora zdravia a zdravého životného štýlu, 
Rozvoj neformálneho vzdelávania,
Infoservis. 

zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri
vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže. 

aktivity na podporu participácie, dobrovoľníctva, inklúzie,
aktivity zamerané na zisťovanie potrieb mladých ľudí a zber údajov,

pracovné stretnutia, okrúhle stoly, rokovania s aktérmi mládežníckej
politiky,
vzdelávacie aktivity, workshopy, semináre,
informačné semináre, webináre, verejné diskusie, konferencie,
aktivity zamerané na tvorbu komunikačných a propagačných nástrojov,
kampane a mediálne projekty zamerané na komunikáciu s mladými
ľuďmi, medzinárodné aktivity (partnerské projekty).

OBLASTI PÔSOBENIA RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA 

CIEĽ  RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA 

HLAVNÉ AKTIVITY RADY MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA: 

      (fokusové skupiny, prieskumy, štruktúrovaný dialóg, elektronické  
        konzultácie a pod.),
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Kontakt

RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA
 
M.R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, Slovak Republic
mob: (+421) 908 965 002
e-mail: rmzk@rmzk.sk
www.rmzk.sk
www.facebook.com/RadaMladezeZA
www.instagram.com/rada_mladeze_zilinskeho_kraja/

Toto podujatie je podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský

inštitút mládeže.

Rok vydania: 2022
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ČASY NEBOLI  NIKDY 
 TAKÉ ZLÉ, ABY V NICH

NEMOHOL ŽIŤ 
DOBRÝ ČLOVEK.

 
 ( Tomáš Morus)


